
Productdetail

Palen
Geprofileerde palen, (gebaseerd op Bekafix), uitermate stevig voor gemiddelde 

tot hoge veiligheidstoepassingen. Excellente prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bekafix® Super 
palen 

Compatibele producten

• Alle Nylofor panelen
• Alle Securifor panelen tot 3 m

Profiel
• Palen uit gelaste buis in “H” vorm.
• Met inkeping links en rechts van de paal.
• Met centrale uitsparingen op de 15 cm, voor het fixeren van de specifieke veiligheidsklemmen met bouten.
• Met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen d.m.v. bevestigingsklemmen.
• Sectie van de paal: 100 x 45 mm.
• Plaatdikte: 2 mm.
• I/V: 14,75 cm3

• Paaldop met haak voor eenvoudige installatie van de panelen.

Bedekkingsprocédé
In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).

Toebehoren
• Veiligheidsbevestigingssysteem: geplastificeerde metalen klem;  

optioneel: inox slotbout M6 x 60 mm en afbreekmoer
• Bekafix Super installatietang
• Specifieke bevestigingsklem voor installatie van Securifor panelen
• Voetstuk voor installatie op betonnen ondergrond
• Enkele of dubbele opstand

Kleuren
Groen RAL 6005.  
Andere kleuren: op aanvraag.

TROEVEN
Met de Bekafix Super paal werden alle voordelen van de standaard Bekafix paal behouden. Door 
de verhoogde inertia werd het toepassingsgebied fors uitgebreid. De palen kunnen worden geïn-
stalleerd met alle Nylofor panelen en Securifor tot 3 m (gemiddelde tot hoge veiligheidsvereiste).

• Snelle installatie door de specifieke metalen veiligheidsklemmen (gepatenteerd) (specifieke  

montagehandleiding beschikbaar)

• Betonplaten kunnen tussen de palen geïnstalleerd worden. Geen betonplaathouders meer 

nodig.

• Uniek design

• Bij installatie moeten de panelen niet worden versneden ter hoogte van de neus.

ASSORTIMENT BEKAFIX® SUPER PALEN
Paneelhoogte 

mm
Paallengte 

mm Aantal bevestigingen per tussenpaal Aantal bevestigingen per eindpaal

2000 2600 2 x 4 1 x 4
2400 3200 2 x 4 1 x 4
3100 3800 2 x 5 1 x 5
3600 4300 2 x 5 1 x 5
4100 4800 2 x 6 1 x 6

Betafence Belgium NV 

Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem 

+32  56  73  46  46 

info.benelux@betafence.com




